
    İnsan sağlamlığı cəmiyyətin sər-
vətidir. Yalnız sağlam olanlar döv-
lətin və xalqın xeyrinə qurub-ya-
ratmaq üçün özünün yaradıcı im-
kanlarından tam istifadə edə bi-
lərlər. Odur ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında insanların sağ-
lamlığının qorunmasına, səhiyyə-
nin inkişafına xüsusi diqqət və
qayğı göstərilir. Səhiyyə sistemində
aparılan islahatlar tibb ocaqlarının
maddi-texniki bazasının möhkəm-
ləndirilməsinə, xidmətin keyfiyyətcə
yaxşılaşmasına zəmin yaradıb. 
    Son illər Naxçıvan şəhərində
fəaliyyət göstərən əksər səhiyyə
müəssisələri üçün yeni binalar inşa
edilib, bölgələrimizdə müasir tə-
ləblərə cavab verən səhiyyə ocaqları
tikilərək istifadəyə verilib. Muxtar
respublikanın ən böyük səhiyyə
müəssisəsi olan Naxçıvan Muxtar
Respublika Xəstəxanası binasının
yenidən qurulması da səhiyyə qu-

ruculuğu istiqamətində atılan növ-
bəti addımdır.
    2012-ci ilin avqust ayından baş-
layaraq “Gəmiqaya” Məhdud Mə-
suliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən ye-
nidən qurulan binada ilkin mərhə-
lədə binanın təməl hissəsinin daha
da möhkəmləndirilməsi məqsədilə
ətraf xüsusi beton örtüyü ilə əhatə-
lənib, zirzəmidə üçmərhələli izol-
yasiya işləri aparılıb. Hazırda binada
qəlib-beton, suvaq işləri gedir, kom-
munikasiya xətləri çəkilir, çardaq
qurulur.  
    Qeyd edək ki, bina zirzəmi və
yarımzirzəmi qatları ilə birlikdə 8
mərtəbədən ibarət olacaq. Xəstəxana
binasının 4 korpusunun hər birində
yük və sərnişin liftləri quraşdırıla-
caq. Binanın giriş hissəsi oval şə-
bəkəbənd formasında olacaq və bu,
səhiyyə ocağına gələnlərə asanlıqla
bir korpusdan digərinə keçmək im-
kanı yaradacaq. Binanın fasad his-

səsi klassik və müasir memarlıq
elementləri ilə zənginləşdiriləcək.
Fasadda üzlük daş, poliestr və digər
yerli inşaat materiallarından istifadə
olunacaq. İnteryerdə aparılan dizayn
işləri zamanı avanqard metodlardan
istifadə ediləcək. Yeni layihəyə əsa-
sən, binanın zirzəmi və yarımzir-
zəmi hissəsində masaj salonu, SPA
mərkəzi, hovuz, duş kabinələri,
morq, həkim və tibb bacıları üçün
otaqlar və xidməti yerlər yaradıla-
caq. Birinci mərtəbə stomatoloji
kabinələr, təcili yardım, palatalar,
fizioterapiya, ot vannası və Naftalan
nefti ilə müalicə kabinələri, rentgen,
əməliyyat otaqları üçün nəzərdə
tutulub. Qalan mərtəbələr isə xəs-
təxananın şöbə və bölmələri, həkim
və tibb bacıları, palatalar və digər
müayinə və müalicə otaqları, la-
boratoriyalar, istirahət guşələri üçün
ayrılıb. Binanın sonuncu mərtəbə-
sində geniş akt zalı, tibb təhsili
alan tələbələr üçün siniflər, kafe
yerləşəcək.
    Ümumiyyətlə, bu günə qədər gö-
rülən işlərin miqyası və keyfiyyəti,
eləcə də binanın yeni layihəsi ilə
tanışlıqdan belə qənaətə gəlmək olar
ki, bu xəstəxana yenidənqurmadan
sonra nəinki muxtar respublikanın,
hətta bütün regionun ən nəhəng sə-
hiyyə ocaqlarından biri olacaq.

Xəbərlər şöbəsi

Səhiyyə ocağı yenidən qurulur

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 12-də İran İslam Respublikasının xarici
işlər nazirinin müavini, Xəzər məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi İbrahim Rəhimpurun başçılıq etdiyi nü-
mayəndə heyətini qəbul etmişdir.

İbrahim Rəhimpur İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhaninin qarşıdan gələn Novruz
bayramı münasibətilə təbriklərini Prezident İlham Əliyevə çatdırdı. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən
Ruhani ilə Davosda görüşünü məmnunluqla xatırladı. Dövlətimizin başçısı prezidentlərin görüşünün
ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafına yeni təkan verdiyini vurğuladı.

Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsi ilə
bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Prezident İlham Əliyev Prezident Həsən Ruhaninin Novruz bayramı münasibətilə təbriklərinə görə
minnətdarlığını bildirdi, onun da təbriklərini İran Prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi.

*        *        *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 12-də Çex Respublikasının ölkəmizdə

yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vitezslav Pivonkanın etimadnaməsini qəbul etmişdir.

Rəsmi xronika

    Dünən Naxçıvan şəhərindəki
Heydər Əliyev Muzeyində Naxçı-
van Dövlət Universiteti tələbələrinin
iştirakı ilə açıq dərs keçilmişdir. 
    “Muxtariyyət ili” çərçivəsində
keçilən açıq dərsdə muzeyin direk-
toru Ramil Orucəliyev Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar
Respublikasının yaradılmasının 90
illiyinin qeyd olunması ilə bağlı 14
yanvar 2014-cü il tarixli Sərənca-
mından irəli gələn vəzifələrdən,
2014-cü ilin Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında “Muxtariyyət ili” elan
olunmasından bəhs etmişdir. Mu-
zeyin direktoru Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
1999-cu il 18 fevral tarixli Sərəncamı
ilə yaradılan, 1999-cu il mayın 10-da
fəaliyyətə başlayan Heydər Əliyev
Muzeyinin fəaliyyəti haqqında mə-

lumat vermişdir. 
Universitetin Arxiv işi və

muzeyşünaslıq kafedrasının
müdiri, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Məmməd
Əliyev vurğulamışdır ki,
Azərbaycanda muzey işinin,
muzeyşünaslığın təşəkkül
tapması ümummilli lider
Heydər Əliyevin adı ilə bağ-

lıdır. Dahi şəxsiyyətin rəhbərliyi
ilə ötən əsrin 70-80-ci illərində
ölkə mizdə muzeylərin yaradılması,
onların maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi məqsədilə mü-
hüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Həmin dövrdə Azərbaycanda Mu-
zeylər İdarəsi, Muzey İşi üzrə Res-
publika Elmi-Metodik Mərkəzi,
Muzeylərin Bədii Tərtibatı Müəs-
sisəsi, Muzey Sərvətlərinin və Xa-
tirə Əşyalarının Elmi-Bərpa Mər-
kəzi fəaliyyətə başlamışdır. 
    Bildirilmişdir ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin Azərbaycanda
ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qa-
yıdışından sonra da ölkədə muzey
işinin təşkili ilə bağlı mühüm təd-
birlər reallaşdırılmışdır. Belə ki,
1994-cü ildə “Respublikada muzey
işinin vəziyyəti və onun yaxşılaş-
dırılması haqqında” qəbul edilən

Qərar, ümummilli liderimizin 24
mart 2000-ci ildə imzaladığı “Mu-
zeylər haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanunu ölkəmizdə
muzeylərin fəaliyyətinin təşkilati-
hüquqi əsaslarının yaradılması ba-
xımından mühüm əhəmiyyətə ma-
likdir. Vurğulanmışdır ki, hazırda
muxtar respublikada 25 müxtəlifp-
rofilli muzey və bir Dövlət Rəsm
Qalereyası fəaliyyət göstərir.
2012-ci ildə Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetində muzeyşünaslıq, arxiv
işi və abidələrin qorunması ixtisa-
sının açılması bu sahədə yerli mü-
təxəssis hazırlığına göstərilən xüsusi
diqqətin ifadəsidir.
    Tələbələrdən Səmanə Rüstəm -
ova, Nərmin Orucova çıxış edərək
milli-mədəni irsimizin, tarixi keç-
mişimizin öyrənilməsində və təb-
liğində mühüm rol oynayan muzey
və arxivlərin fəaliyyətinə dövlət
qayğısından danışmışlar.
    Sonda muzeyin ekspozisiyası ilə
tanışlıq olmuşdur. Bildirilmişdir ki,
burada ümummilli liderin həyatı,
siyası fəaliyyəti ilə bağlı 4000-dən
artıq eksponat, o cümlədən nadir
tarixi sənəd və fotoşəkillər, incəsənət
əsərləri qorunub saxlanır. 

Mehriban SULTAN

“Muxtariyyət ili” çərçivəsində açıq dərs     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Miqrasiya Xidməti Şərur
Rayon İcra Hakimiyyətində inzibati
ərazi dairəsi üzrə nümayəndələr
və hüquq-mühafizə orqanlarının
əməkdaşları üçün maarifləndirici
tədbir keçirmişdir.

    Tədbiri Şərur Rayon İcra Haki-
miyyəti başçısının birinci müavini
Kamil Bağırov açmışdır.
    Sonra Dövlət Miqrasiya Xidməti
əməkdaşlarından Şahin Nəbiyevin
“Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərə Azərbaycan Respublikasında
müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin
verilməsi”, İlqar Seyidovun “Əc-
nəbilərin və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin qeydiyyata alınması”, Rahib
Kərimovun “Azərbaycan Respub-
likasında əmək miqrasiyası və onun
hüquqi tənzimlənməsi” mövzularında
məruzələri dinlənilmişdir.
    Qeyd olunmuşdur ki, əcnəbilər
və vətəndaşlığı olmayan şəxslər
Azərbaycan Respublikasının əra-
zisində müvəqqəti yaşamaq üçün
icazə verilməsinə əsas olan hallar
mövcud olduqda Azərbaycan Res-
publikasının ərazisində müvəqqəti
olma və ya müvəqqəti yaşama müd-
dətinin bitməsinə azı 30 gün qalmış
bu barədə icazə alınması üçün Döv-
lət Miqrasiya Xidmətinə müraciət
etməlidirlər.
    Azərbaycan Respublikasında
müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin
alınması ilə bağlı müraciət edərkən
əcnəbilərin pasportunun və ya di-
gər sənədinin etibarlılıq müddəti
verilməsi nəzərdə tutulan müvəq-
qəti yaşama icazəsinin müddətinin
bitməsi tarixindən azı 3 ay artıq
olmalıdır.
    Əcnəbilərə və vətəndaşlığı ol-
mayan şəxslərə Azərbaycan Res-
publikasında müvəqqəti yaşamaq
üçün icazə verildikdə Dövlət Miq-
rasiya Xidməti tərəfindən həmin
şəxslərə Azərbaycan Respublika-
sının ərazisində müvəqqəti yaşamaq
üçün icazə vəsiqəsi verilir.
    Bildirilmişdir ki, Azərbaycan
Respublikasının ərazisində müvəq-
qəti yaşamaq üçün icazə ərizəçinin
müraciətində göstərilən, lakin bir
ildən artıq olmayan müddətə verilir
və müvafiq əsas olduqda hər dəfə
iki ildən çox olmayan müddətə
uzadıla bilər.
    Ölkə iqtisadiyyatına azı 500 min
manat məbləğində investisiya qoy-
muş əcnəbilərə Azərbaycan Res-
publikasının ərazisində müvəqqəti
yaşamaq icazəsi isə ərizəçinin mü-
raciətində göstərilən, lakin üç ildən

artıq olmayan müddətə verilir və
müvafiq əsas olduqda hər dəfə 3
ildən artıq olmayan müddətə uzadıla
bilər.
    “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə
qeydiyyat haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiqi

haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər
edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 5 mart
2013-cü il tarixli Fərmanına uyğun
olaraq, 1 aprel 2013-cü il tarixdən
Azərbaycan Respublikasında 3 gün-
dən artıq müvəqqəti olan əcnəbilər
və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin
olduğu yer üzrə qeydiyyata alın-
masına başlanılmışdır. Yeni qüvvəyə
minmiş müvafiq qanunvericilikdə
ölkəyə gələn əcnəbilərin yaşayış
yerləri və olduğu yer barədə Azər-
baycan Respublikası Dövlət Miq-
rasiya Xidmətini məlumatlandır-
maları tələbi nəzərdə tutulmuşdur
ki, bu da, öz növbəsində, dövlətin
məhz belə məlumatlara əsaslanaraq
insan axını ilə bağlı məsələləri vax-
tında idarə etməsinə imkan verən
tədbirlərdəndir.
    Tədbirdə o da qeyd edilmişdir
ki, əcnəbilər və vətəndaşlığı ol-
mayan şəxslər hüquqi şəxslərin,
hüquqi şəxs yaratmadan sahibkar-
lıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki
şəxslərin və xarici hüquqi şəxslərin
filial və nümayəndəliklərinin onlar
üçün iş icazəsi almasından sonra
Azərbaycan Respublikasında haq-
qıödənilən əmək fəaliyyəti ilə məş-
ğul ola bilərlər. Hüquqi şəxslər,
hüquqi şəxs yaratmadan sahibkar-
lıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki
şəxslər və xarici hüquqi şəxslərin
filial və nümayəndəlikləri işə cəlb
etdikləri əcnəbiləri və vətəndaşlığı
olmayan şəxsləri yalnız öz iş yer-
lərində işlə təmin etməli, bu barədə
onlarla iş icazəsinin qüvvədə ol-
duğu müddətə əmək müqaviləsi
bağlamalıdırlar. İş icazəsi alınma-
dan əcnəbilərlə əmək müqavilə-
sinin bağlanmasına yol verilmir.
İşə cəlb edilən əcnəbilərin və və-
təndaşlığı olmayan şəxslərin pas-
portlarının və ya şəxsiyyətlərini
təsdiq edən digər sənədlərin hüquqi
şəxslər, hüquqi şəxs yaratmadan
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olan fiziki şəxslər və xarici hüquqi
şəxslərin filial və nümayəndəlikləri
tərəfindən götürülərək saxlanması
qadağandır.
    Sonda tədbir iştirakçılarını ma-
raqlandıran suallar cavablandırılmış,
onlara broşürlər paylanmışdır.

- Cəfər ƏLİYEV

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Miqrasiya Xidməti Şərur rayonunda 

tədbir keçirmişdir
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    Aydın məsələdir ki, ulu öndərin
1993-cü ildə Azərbaycanda yenidən
siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra
yaradılan sabitlik və iqtisadi inkişaf
ölkə iqtisadiyyatının tərəqqisində mü-
hüm rol oynayan avtomobil yollarının
bərpası və yenidən qurulmasına əl-
verişli şərait yaratmışdır. “Azərbaycan
Respublikasında avtomobil yolları
şəbəkəsinin yeniləşməsinə və inki-
şafına dair (2006-2015-ci illər) Dövlət
Pro qramı”na uyğun olaraq, bu gün
ölkəmizdə, o cümlədən muxtar res-
publikada yol-nəqliyyat kompleksinin
yeniləşməsi və beynəlxalq standartlara
uyğunlaşdırılması istiqamətində kom-
pleks tədbirlər həyata keçirilir. Bu
sahədə son illərin statistikasına nəzər
salsaq, muxtar respublikamızda xeyli
işlərin görüldüyünün şahidi olarıq.
Böyük İpək Yolunun üzərində yerləşən
88 kilometrlik Naxçıvan-Sədərək ma-
gistral avtomobil yolu, 8 kilometrdən
artıq uzunluğa malik Naxçıvan dairəvi
avtomobil yolu, 32 kilometr uzunlu-
ğunda Naxçıvan-Culfa magistral av-
tomobil yolu, uzunluğu 39 kilometr
olan Təzəkənd-Çalxanqala-Qıvraq
dairəvi və uzunluğu 57 kilometr olan
Çeşməbasar-Boyəhməd avtomobil
yolları dediklərimizin sübutudur. Bun-
dan əlavə, tikintisinə 2012-ci ildən
başlanılmış, uzunluğu 59,2 kilometr
olan Naxçıvan-Şahbuz-Batabat av-
tomobil yolunun yenidən qurulması
da muxtar respublikanın əsas avto-
mobil yolları şəbəkəsini özündə bir-
ləşdirən kompleks quruculuq tədbir-
lərindəndir. Bu yaxınlarda isə adıçə-
kilən avtomobil yoluna birləşən Ha-
cıvar-Vayxır-Sirab dairəvi yolu muxtar
respublika sakinlərinin istifadəsinə
verilmişdir. 

    Əvvəlcə yolun texniki göstəriciləri
haqqında. Məlumat üçün bildirək ki,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin “Babək rayo-
nunun sosial-iqtisadi inkişafının sü-
rətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər
haqqında” Sərəncamına əsasən, Ha-
cıvar-Sirab-Vayxır avtomobil yolunun
tikintisinə 6,3 milyon manat vəsait
ayrılmışdır. Avtomobil yolu 18 min
sakinin yaşadığı 13 kənd yaşayış mən-
təqəsini əhatə edir. Bu yol Naxçıvan-
Şahbuz-Batabat avtomobil yolunun
Vayxır kəndi ərazisindən Babək ra-
yonunun Hacıvar kəndinədək olan 26
kilometr məsafəni özündə birləşdirir.
Yol tikintisi “Gəmiqaya, Yol, Su,
Enerji” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiy-
yətinin inşaatçıları tərəfindən aparılmış
və bir il müddətində tamamlanaraq
başa çatdırılmışdır. Tikinti işləri zamanı
yol yatağı 8 metrədək genişləndirilmiş,
yola yeni asfalt örtük salınmışdır. Yol
üzərində 2 körpü, 2 beton-selötürücü
və 170 ədəd müxtəlifdiametrli boru-
larla su keçidi inşa olunmuşdur. Tikinti
zamanı texniki tələblərə əməl edilərək
nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hə-
rəkəti üçün siqnal dirəkləri quraşdı-
rılmış, avtomobil yolu hərəkət nişanları
ilə təmin edilmişdir. Bundan əlavə,
yolun Naxçıvan-Şahbuz-Batabat ma-
gistralına birləşən hissəsində – Nax-
çıvançay üzərində yeni körpü tikil-
mişdir. Uzunluğu 36 paqonometr, eni
isə 12 metr olan yeni körpünün tikintisi
zamanı suyun istiqamətləndirilməsi
və yuyulmanın qarşısının alınması
üçün yeni istinad divarları və dəmir-
beton dayaqlar inşa edilmişdir.
    Yol mədəniyyət və inkişaf göstəri-
cisi sayılmaqla bərabər, həm də strateji
əhəmiyyət kəsb edir. İstərdik, haqqında

bəhs etdiyimiz avtomobil yolunun
digər əhəmiyyətli tərəflərinə də nəzər
salaq. Yuxarıda qeyd etdik ki, Hacı-
var-Sirab-Vayxır yolu 18 min əhalinin
yaşadığı 13 yaşayış məntəqəsini əhatə
edir. Deməli, ilk olaraq bu yaşayış
məntəqələrində yaşayan insanlar rahat
gediş-gəliş imkanından yararlanırlar.
Bu yol vasitəsilə yük və sərnişin da-
şınmaları təhlükəsiz şəkildə həyata
keçirilir. Bundan başqa, fövqəladə ha-
disələr zamanı (yanğın, təcili tibbi
yardım və sair) xüsusi təyinatlı avto-
mobillərin hadisə yerinə vaxtında ye-
tişməsində də yeni yolun əhəmiyyəti
böyükdür. Bundan əlavə, Hacıvar-Si-
rab-Vayxır avtomobil yolu avtomo-
billərin Naxçıvan şəhərinə daxil ol-
madan Şahbuz-Culfa-Ordubad və əks
istiqamətində 12 kilometr məsafəyə
qənaət etməklə rahat hərəkət etmələrinə
şərait yaradır. Adıçəkilən avtomobil
yolu eyni zamanda Naxçıvan-Şahbuz-
Batabat magistral yoluna alternativ
yol kimi də qəbul edilə bilər. Xüsusilə
həftənin şənbə və bazar günləri kənd
yaşayış məntəqələrindən müxtəlif kənd
təsərrüfatı məhsullarının paytaxt Nax-
çıvan şəhərinə rahat daşınması sakinlər
üçün əlavə imkanlar deməkdir. Onu
da vurğulamaq lazımdır ki, yeni yol-
ların tikilməsi həm də kənd yaşayış
məntəqələrinin abadlaşması və inkişafı
deməkdir. Hacıvar-Sirab-Vayxır av-
tomobil yolunun keçdiyi kəndlərdə
də geniş abadlıq işləri aparılmış, ha-
sarlar hörülmüş, sakinlərə məxsus
həyət qapıları dəyişdirilmişdir. Yol
boyu bütün yaşayış məntəqələrinin
ərazisində böyükhəcmli tullantı qutu-
larının qoyulması isə ətraf ərazilərin
təmiz saxlanılmasında mühüm rol oy-
nayır. Təbii ki, görülən işlər yolun
daimi istifadəçilərinin – kənd sakin-
lərinin sevincinə səbəb olmuşdur.
    Vayxır kənd sakini Hikmət Əh-
mədov, Xalxal kənd sakinləri Mirzə
Mahmudov, Adil Zeynalov, Yaqut
Abdullayeva, Hacıvar kənd sakinləri
Ziya Quluzadə və Etibar Mahmudov
yeni avtomobil yolunun rahatlığından,
həyata keçirilmiş abadlıq işlərindən
ağızdolusu danışırlar. Kənd yollarına
heç zaman belə diqqət göstərilmədi-
yini vurğulayan sakinlər görülən işləri
yurdumuzun iqtisadi imkanları və bu
imkanları sadə vətəndaşlarla bölüşən
dövlətimizin gücündə görürlər.
   Bəli, abad yurd yolundan bəlli

olar. Yol rahat olmasa, yurdun abadlı -
ğından, yurd abad olmasa isə yolun
rahatlığından danışmaq yersizdir. Bi-
zimsə hər ikisi haqqında danışmağa
haqqımız çatır. Bu haqqı bizə dövlə-
timizin gücü və bu gücün arxasında
dayanan Vətən sevgisi verir.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Abad yurd yolundan bəlli olar

     Daxili bazarda yerli istehsal məh-
sullarının xüsusi çəkisinin artmasında
sahibkarlıq fəaliyyətinə ciddi önəm
verilməsi, sahibkarlıq subyektlərinə
hərtərəfli qayğı göstərilməsi, onların
üzləşdikləri problemlərin həllinə həs-
saslıqla yanaşılması mühüm rol oy-
nayır. Bir qədər əvvələ qayıtsaq və
bu günümüzlə müqayisə etsək, bu
istiqamətdə muxtar respublikamızda
böyük irəliləyişlər olduğunu görərik.
Əgər neçə illər əvvəl hansısa iş adamı
emal və istehsal müəssisəsi yaratmaq
qərarına gəlirdisə, bu fikrini gerçək-
ləşdirmək üçün bir çox çətinliklərlə
üzləşirdi. Belə problemlərin aradan
qaldırılması müxtəlif məhsul istehsalı
sahələrinin yaradılması ilə nəticələnib.
Məlumat üçün bildirək ki, iqtisadi
fəallığın artırılması üçün muxtar res-
publikanın sahibkarları hər il güzəştli
şərtlərlə dövlət maliyyə dəstəyindən
istifadə edirlər. Bu iş ötən il də davam
etdirilib, onlara 49 milyon 765 min
manatdan artıq həcmdə kreditlər ve-
rilib. Kreditlərin təyinatı üzrə xərc-
lənməsi diqqət mərkəzində saxlanılıb. 
     Müsbət hal kimi o da vurğulan-
malıdır ki, təkcə Naxçıvan şəhərində,
rayon mərkəzlərində deyil, həm də
kənd yaşayış məntəqələrində yeni is-
tehsal müəssisələri yaradılır. Bu isə
muxtar respublikada mövcud olan

potensialdan maksimum səmərəli is-
tifadə olunmasına, əhalinin məşğul-
luğunun təmin edilməsinə imkan verir. 
    Belə müəssisələrdən biri də Şah-
buz rayonunda fəaliyyət göstərən
“İşgəsu” balıqçılıq təsərrüfatıdır. 
    – Bölgənin təmiz havası, suyu
burada balıqçılığın inkişaf etdirilmə-
sinə marağı  artıran amillərdən biridir,
– təsərrüfatın rəhbəri, fiziki şəxs Nur-
lan Xəlilov bu sözlərlə söhbətinə
başlayır və əlavə edir: – Son illər
muxtar respublikada sahibkarlığın
inkişafı, sözün həqiqi mənasında,
təqdirolunasıdır. Bu inkişafdan qa-
zanan isə təkcə sahibkarlar deyil,

həm də muxtar respublika sakinləridir.
O mənada ki, sakinlər müxtəlif məh-
sulları daha başqa ölkələrdən deyil,
məhz muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən müəssisələrdən almaq imkanı
əldə ediblər. Onlar bilirlər ki, regio-
numuzun iqlim şəraiti burada ekoloji
cəhətdən sağlam olan məhsulların
yetişdirilməsinə, istehsalına imkan
verir. Bu isə sağlamlıq üçün ən vacib
şərtdir. Üstəgəl ki, məhsulların qiyməti
də istehlakçıları razı salır. 
    Sahibkar bildirir ki, bu amilləri
nəzərə alaraq 2009-cu ildə bu tə-
sərrüfatı yaradıblar: – Səmimi etiraf
edim ki, bu prosesdə elə bir ciddi

çətinliklə üzləşmədik. Naxçıvan
Muxtar Respublikası İqtisadi İnkişaf
Nazirliyindən 10 min manat kredit
götürdük. Yeri gəlmişkən qeyd edim
ki, artıq həmin borcu ödəmişik. 
     Öyrəndik ki, təsərrüfat fəaliyyətə
başlayarkən ilk olaraq İşgəsu massi-
vindən əraziyə su xətti çəkilib, iki
kaptaj vurulub, 15 süni hovuz tikilib.
Hovuzların hündürlüyü 1 metr 20
santimetr, eni 3, uzunluğu 25 metrdir.
Bu hovuzlarda ən qiymətli  balıq növü
olan farel balıqları yetişdirilir. Digər
balıq növləri ilə müqayisədə bu balıqlar
daha çox qayğı tələb edir. Odur ki, bu
amil diqqətdə saxlanılır. Onların yem-

lənməsi müəyyən edilmiş qaydalar
əsasında aparılır. Bunun üçün mütə-
xəssis məsləhətləri diqqət mərkəzində
saxlanılır. Hovuzlardakı suyun nor-
maya uyğun olmasına, təmizliyinə
ciddi fikir verilir. Bundan başqa, tə-
sərrüfatın ixtiyarında eni 20 metr,
uzunluğu müxtəlif ölçülərdə olan 5
təbii hovuz da var. Bu hovuzlarda
müxtəlif növ balıqlar yetişdirilir.
     İstehsal sahələrini genişləndirmək
sahibkarın perspektiv planıdır. Bunun
üçün hər cür imkanlar olduğunu bil-
dirən Nurlan Xəlilov deyir ki, təsər-
rüfatda ikinövbəli iş rejimi tətbiq olu-
nub. Ərazidə sanitariya-gigiyena qay-
dalarına ciddi əməl edilir. Bütün bunlar
yüksəkkeyfiyyətli məhsul istehsalında
mühüm rol oynayan amillərdir. 
    İstehsal edilən məhsulların satışı
ilə maraqlandıq. Sahibkar bildirdi
ki, bu işi də özləri həyata keçirirlər.
İstehsal olunmuş məhsul sifarişlər
əsasında yerlərə göndərilir.
     Naxçıvan şəhərində bir neçə ticarət
obyektində olduq. Bu təsərrüfatın is-
tehsal etdiyi məhsulların satışı ilə
maraqlandıq. Həm satıcılar, həm də
alıcılar razılıqlarını bildirdilər. Muxtar
respublikada balıqçılıq təsərrüfatla-
rının yaradılması region sakinləri tə-
rəfindən rəğbətlə qarşılanır. 

- Muxtar MƏMMƏDOV

Muxtar respublikada balıq istehsalı sahələri bu 
məhsula olan tələbatı ödəməyə çalışır

“İşgəsu” balıqçılıq təsərrüfatı da bu işə öz töhfəsini verir

     Hələ keçmiş zamanlardan yol çəkdirmək, körpü salmaq savab işlərdən
sayılıb. Bu təşəbbüsdə olanlara daim hörmətlə yanaşılıb. Yol eyni zamanda
ümummilli lider Heydər Əliyevin sözləri ilə desək, iqtisadiyyat, mədəniyyət,
bir sözlə, həyat deməkdir. Buna görə də ölkəmizdə, eyni zamanda muxtar
respublikamızda aparılan tikinti-quruculuq tədbirləri sırasında yol infra -
strukturunun müasirləşdirilməsinin xüsusi yeri var. Bu infrastrukturun ye-
nilənməsi həm də regionun inkişaf göstəricilərindən hesab olunur. Təsadüfi
deyil ki, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev Naxçıvana səfərlərinin birində
demişdir: “Yol tikintisi inkişaf, insanların normal, rahat yaşaması üçün
əsasdır. Harada ki yol tikilir, orada inkişaf vardır. Ona görə bu gün yol
tikintisi Azərbaycanın bütün bölgələrində sürətlə gedir. O cümlədən Naxçıvanda
bu proses sürətlə gedir və həll olunur”.

 Qarşıdan allı-güllü yaz,
mübarək Novruz bayramı
gəlir. İllərdir ki, xalqımız bu
gözəl bayramı böyük mə-
həbbət, yüksək ovqatla qeyd
edir. Novruzun ilk çərşən-
bəsindən başlayaraq martın
sonuna kimi uzanan günləri
el arasında “əziz gün” kimi
dəyərləndirirlər. Novruz bay-
ramının ürəyimizdə sevgisi
o qədər dərindir ki, onun
adət-ənənələrinə, mərasim-
lərinə əməl etməyi hamı mü-
qəddəs borcu bilir.

    Bəli, bayram ovqatına kök-
lənmiş muxtar respublikamız
daha bir Novruzu qarşılamaq-
dadır. Yüz illər boyu əzizlənə-
əzizlənə minbir büsatla qeyd edi-
lən Novruz bayramı milli də-
yərlərimizi özündə ehtiva edən
mərasimlər məcmusudur. Onun
gəlişi el-obamızda əsl şənliyə
çevrilir. Bayrama hazırlıq görülür,
ev-eşik, həyət-baca təmizlənir,
müxtəlif şirniyyatlar bişirilir. Dü-
kan-bazarlarda bu ərəfədə daha
da bolluq yaradılır.
    Hər kəs istəyir ki, Novruz
bayramı günlərində süfrəsində
ləziz yeməklər, dadlı çərəzlər,
bol şirniyyat olsun; əlvan şam-
larla bəzədilən yaşıl səmənili
masaların çeşidli təamları könül
sevindirsin. Sərhəd bölgəsi Sə-
dərək rayonunda da bu bayrama
yüksək önəm verilir.
    Sədərək kəndindəki bazarda
Novruz yarmarkası təşkil olunub.
Sübh tezdən yarmarkada böyük
qələbəlik vardı. Otuz iki satış
nöqtəsində sıralanan piştaxtalar
bayram süfrələri üçün müxtəlif
kənd təsərrüfatı məhsulları – ət,
yağ, balıq, toyuq, yumurta, mey-
və, cəviz, fındıq və digər qida
məhsulları və çərəzlərlə dolu idi.
Özü də bütün mallar satışa məhz
alıcılar üçün sərfəli ola biləcək
qiymətlərlə çıxarılmışdı. Hər kəs
istədiyi qədər bazarlıq edib evinə
dolu zənbillə və əlbəttə, razılıq
hissi ilə qayıdırdı.
    Satıcı Eyvaz Quliyevdən pa-
yızda tədarük olunmuş alma məh-
sulunun belə təzə qalmasının sə-
bəbini soruşdum. Bildirdi ki, ra-
yonda yetişdirilən meyvələri bir
ilə qədər zədələnmədən saxlamaq
mümkündür. Bunun üçün heç
bir kimyəvi vasitəyə ehtiyac yox-
dur. Həm meyvənin sortu belədir,
həm də bölgəmizin torpaq-iqlim
şəraiti bu cür məhsulları bu ildən

gələn ilə kimi saxlamağa imkan
verir.
    Yarmarkaya gələnlərin, bay-
rama hazırlıq görən insanların
buradan razılıqla geri döndük-
lərini hiss etmək çətin deyildi.
Çünki istədikləri məhsulları ala
bilmişdilər. Onların bir neçəsi
ilə həmsöhbət oldum.
    Vidadi Məmmədhəsənov–
Azərbaycan Vətən müharibəsi
veteranı:  
    – Dövlətimizə minnətdaram
ki, hər zaman bizim qayğımıza
qalır, güzəranımızı daha da yax-

şılaşdırmağa çalışır. Hər dəfə
belə bayramlarda müstəqil ölkə -
miz, dövlətimiz üçün qürur hissi
keçiririk. Vətən yolunda əbəs
yerə fədakarlıq göstərmədiyi-
mizi bir daha dərk edirik,
gənclərin vətənpərvərlik tərbi-
yəsi işinə daha da ürəkdən
yanaşırıq.
    Gənc ailə başçısı Elxan Rə-
himovun da ürəyi dolu idi:
    – Bu, bir ailə kimi bizim ilk
Novruz bayramımızdır. Belə yar-
markanın təşkil olunması imkan
verir ki, zəngin bir bayram süfrəsi
bəzəyə bilək. Bizə bu imkanı
yaradanlara, sevinc bəxş edənlərə
dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
    Əmir Zamanov, müəllim:
    – Yarmarkada qiymətlərin əv-
vəlki günlərdəkindən 15-20 faiz
aşağı olması imkan verdi ki,
daha çox bazarlıq edim. İndi evə
əlidolu gedirəm. Bu kimi tədbirlər
əhalini sevindirir. 
    Sədərək Rayon İcra Hakimiy-
yətinin şöbə müdiri Samil Kazım -
ovun dedikləri:
    – Martın 20-dək bölgə sa-
kinləri Novruz yarmarkalarından
bəhrələnə biləcəklər. Yerli sa-
hibkarların istehsal etdiyi məh-
sullar, eləcə də muxtar respub-
likamızın digər rayonlarından
gətirilərək satışa çıxarılan ne-
mətlər sakinlərə sərfəli qiymət-
lərlə təqdim olunur. Yəni orta
bazar qiymətlərindən 20-30 faiz
aşağı. Bundan sonra da sakinlərin
tələbatına görə ərzaq məhsulla-
rının yarmarkaya gətirilməsinə
çalışacağıq.
    Zənginliyi və bolluğu yar-
markadakı mənzərədən aydın
görmək mümkün idi. Bütün bun-
lar isə sədərəklilərin növbəti
Novruz bayramını da yüksək əh-
val-ruhiyyə ilə qarşılayacaqla-
rından xəbər verir.

- Cəfər ƏLİYEV

Novruz yarmarkası: 
yüksək xidmət, münasib qiymət
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    Yanvarın 14-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 90 illik yubileyi-
nin keçirilməsi haqqında Sərəncam
imzalamışdır.
    Elə bu sərəncamın işığında biz
bir daha 100 il əvvəlki tariximizə
ekskurs edərək mövcud boşluğu
imkanımız daxilində doldurmaq
niyyətindəyik.
    Əvvəlcə onu deyək ki, ötən ta-
rixə obyektiv baxış həmişə va-
cibdir. Bunsuz hadisələr siyasi
cəhətdən öz düzgün həllini tapa
bilməz. Yeri gəldikcə bu məqam-
lara toxunacağıq.
    Çar Rusiyası Qafqazın müsəl-
man xalqlarına, o cümlədən azər-
baycanlılara ögey münasibət bəs-
ləyirdi. Müsəlmanların hamısını
hərbi mükəlləfiyyətdən kənarda
saxlamağa çalışsa da, axırda buna
nail ola bilmədi. Çünki Qafqazın
müsəlman xalqlarının zadəgan ba-
laları Rusiyanın cəlb edildiyi, ya-
xud apardığı müharibələrdə elə
döyüş rəşadətləri göstərdilər ki,
hakim dairələr çaşbaş qaldılar.
Artıq Birinci Dünya müharibə-
sində çar Rusiyasının ümidi Qaf-
qazın müsəlman xalqlarına qaldı.
Bu səbəbdən Rusiya çarı 27 iyul
1914-cü ildə qərara aldı ki, Qaf-
qazın yerli müsəlman xalqlarından
ibarət olan Qafqaz Yerli Süvari
Diviziyası yaradılsın. Nəzərdə tu-
tulurdu ki, diviziyanın tərkibi 6
polkdan ibarət olsun: tərkibi 20
millətdən çox olan İkinci Dağıstan,
kabardin və balkarlardan ibarət
Kabardin, Bakı və Yelizavetpol
(indiki Gəncə) azərbaycanlıların-
dan təşkil olunmuş Tatar (Azər-
baycan), çeçen və inquşlardan
ibarət Çeçen, yalnız inquşlara aid
İnquş və Çərkəz (tərkibi adıgey
və abxazlardan ibarət) süvari polk-
ları. Qeyd edək ki, bu polklardakı
döyüşçülərin hamısı müsəlmanlar
idilər. Ona görə də müsəlman
acarların da Batum vilayətindən
olan piyada batalyonu bu divizi-
yaya tabe edilmişdi.
    Aparılan hazırlıq işlərinə rəh-
bərlik tamamilə İkinci Süvari Di-
viziyasının komandiri, general-ley-
tenant Hüseyn xan Naxçıvanskiyə
tapşırılmışdı.
    1914-cü ilin sentyabr ayında
Qafqazın Yerli Süvari Diviziyası
tamamilə təşkil edildi. Onun tər-
kibində 3 briqada və hər briqadanın
tərkibində iki polk vardı.
    Hər briqadaya çar hökuməti özü-
nün çox inandığı hərbçiləri ko-
mandir təyin etdi. Azərbaycanlılar
ikinci briqadanın tərkibində idilər:
komandirlər podpolkovnik P.A.Po-
lovçev, Rusiya çarının kiçik qardaşı
Mixail Aleksandroviç Romanov
(1878-1918). Qafqaz Yerli Süvari
Diviziyasının komandiri, qərargah
rəisi isə Litva tatarlarından olan
(müsəlman qarayim) Yakov David -
oviç Yuzefoviç təyin edildi. Y.D.Yu-
zefoviç dostlarını da diviziyaya gə-
tirdi. Onlardan biri də ştabs-rotmistr
Kərim xan Abbasqulu xan oğlu
İrəvanski idi. 
    Kərim xan İrəvan xanının oğlu,
naxçıvanlı süvari generalı İsmayıl
xanın nəvəsi idi.
     1914-cü ilin oktyabrında Qafqaz
Yerli Süvari Diviziyası general-mayor
Böyük Knyaz Mixail Aleksandroviç
Romanovun rəhbərliyi altında bütün
hazırlıq işlərini qurtardı və ikinci sü-
vari korpusa daxil edildi. Ümumi

rəhbərlik həmyerlimiz general-ley-
tenant Hüseyn xan Naxçıvanskiyə
həvalə olundu. Böyük Knyaz Mixail
Aleksandroviç güclü aslanlara bən-
zəyən, qafqaz qartalları kimi şığıyan
çərkəzi çuxalı müsəlman süvari dö-
yüşçülərə böyük rəğbət bəsləyirdi.
Özü də çərkəzi çuxa geyinirdi. Artıq
yaradılan Qafqaz Yerli Süvari Divi-
ziyası döyüşə tam hazır idi.
    Müharibəyə gedən korpusun ba-
şında çox ciddi, hərbi işin əla bilicisi

general-leytenant Hüseyn xan Nax-
çıvanski-Kəngərli və müavini hərbi
işdə ondan geridə qalmayan Böyük
Knyaz M.A.Roman ov dayanırdı.
Belə sərkərdələrin rəhbərliyi ilə
gənc aslanlar – müsəlman süvariləri
yüksək ruhla döyüşə gedirdilər.
    Döyüşə, daha doğrusu, müha-
ribəyə gedən süvarilər arasında
naxçıvanlılar da vardı. Bu gün araş-
dırıcıların unutduqları həmin süvari
naxçıvanlılardan – böyük hünər
sahiblərindən söhbət açacağıq.
    Qeyd edək ki, Birinci Dünya
müharibəsində iştirak edənlər çox-
dur. Biz ancaq Qafqaz Yerli Süvari
Diviziyasının tərkibində döyüşçülər
haqqında danışacağıq.
    Onlardan biri Naxçıvan xanla-
rından olan Bəhman xanın oğlu
Fətəli xan olmuşdur. Rusiya Dövlət
Hərbi-Tarix Arxivinin 3642-ci fon-
dundakı sənədlər içərisində onun
Qafqaz Hərbi Dairəsinin rəhbərli-
yinə yazdığı ərizəsi saxlanılır. O
yazır: “Vətənin çətin sınaq günlə-
rində ona xidmət etməyə güclü hə-
vəs duyuram. Ona görə də dairə
qərargahından acizanə surətdə xa-
hiş edirəm ki, məni Əlahəzrət Mixail
Aleksandroviçin rəhbərliyi altında
təşkil edilən briqadaya könüllü əs-
gər yazılmağıma icazə verəsiniz.
    Özümün 2151 nömrəli doğum
şəhadətnaməmin çıxarışını da əri-
zəmə əlavə edirəm. Ünvanım: İrə-
van quberniyasının Naxçıvan şəhəri,
10 avqust 1914-cü il”. 
    Həmin şəhadətnamədən aydın
olur ki, o, 20 noyabr 1887-ci ildə
doğulub. Həmin sənəddən məlum
olur ki, ərizə yazarkən Fətəli xanın
27 yaşı varmış.
    Çıxarışı 30 avqust 1914-cü ildə
Zaqafqaziya Ruhani İdarəsinin sədri
Şeyxülislam Axundzadə imzalamışdır. 
    15 oktyabr 1914-cü ildə Qafqaz
Yerli Süvari Diviziyası Qalitsiyanın
Vinnitsa şəhərinə (indiki Ukray-
nada yerləşən şəhər) gətirilmişdi
və döyüşə hazırlıq işləri görülürdü.
Vinnitsa Cənubi Buq çayının
sahilindədir.
    17 noyabr 1914-cü ildə Rusi-
yanın Hərbi Nazirliyindən əmr
gəlir ki, qoşunlar Avstriya-Maca-
rıstan sərhədini keçsinlər. Cənub-
qərbi cəbhəyə daxil edilən Qafqaz
Yerli Süvari Diviziyası döyüşə
başlayır. Düşmənə aman verməyən
Qafqazın müsəlman süvarilərindən
hamı çox ehtiyat edirdi. Ona görə
də Qalitsiyada gedən döyüşlərdə
diviziya ikinci bir ad qazanır: “Di-
kaya” (vəhşi) diviziya. Əslində,
bu Qafqaz qartalları vəhşi deyil-
dilər. Bunlar hamısı təhsil görmüş,
zadəgan balaları idi. Amma tapdaq
altında qalan Qafqaz tarixən mü-
səlman süvarilərinə azadlıq, düş-
mənə baş əyməmək hisslərini möh-

kəm aşılamışdı. Namərdlik, fəra-
rilik müsəlman süvarilərə xas de-
yildi. Onlar “dikaya” (vəhşi) adına
müsbət yanaşmırdılar. Bu, onlara
həqarət kimi gəlirdi. Ona görə də
biz tədqiqatçılar da onların ruhuna
hörmət əlaməti olaraq, “Qafqaz
Yerli Süvari Diviziyası” ifadəsini
işlətməliyik.
    Fətəli xanın ərizəsinin üstünü
Vinnitsa şəhərində Yuzefoviç im-
zalayır. Fətəli xan Karpat dağla-
rında döyüşə yollanır. O, axıradək
Birinci Dünya müharibəsində iş-
tirak etmişdir. Sonralar Naxçıvana
qayıdan Fətəli xan 1919-cu ildən
ermənilərin daşnak birləşmələri
ilə döyüşmüşdür.
    General İsmayıl xanın və gene-
ral-mayor II Kalbalı xan Naxçı-
vanskinin nəvəsi olan Fətəli xan
Şərur və Naxçıvan müdafiə batal-

yonlarının yaradılmasında və apa-
rılan döyüşlərdə öndə vuruşanlardan
olmuşdur. Sələsüz taboruna da ko-
mandirlik etmişdir. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Hərbi Nazirli-
yinin 29 mart 1919-cu il tarixli
əmri ilə ona piyada ordusunun pra-
porşiki hərbi rütbəsi verilir. Fətəli
xan 1920-ci ildə sovet hökumətini
qəbul etməyərək İranın Maku şə-
hərinə mühacirət etmiş və 1934-cü
ilədək orada yaşamışdır. Onunla
bağlı axtarışlarımız davam edir.
    Naxçıvan xanlarının digər va-
rislərindən biri, II Kalbalı xan Nax-
çıvanskinin oğlu, Fətəli xanın dayısı,
54 yaşlı Rəhim xan Tiflisə gəlir və
baş komandan qraf Vorontsov-Daş-
kova ərizə ilə müraciət edir. Onun
xahiş məktubu 26 dekabr 1914-cü
ildə yazılmışdır. Ancaq Qafqaz ca-
nişini onun yaşını və səhhətini nəzərə
alaraq razılıq vermir. Rəhim xan
Rusiyanın əvvəllər apardığı müha-
ribələrdə iştirak etmiş, hərbi müka-
fatlara layiq görülmüş və sol gö-
zündən zədə aldığı üçün 1883-cü
ilin 23 oktyabrından istefaya gön-
dərilmişdi. Amma Birinci Dünya
müharibəsində evdə oturmaq istəmə -
mişdi. Naxçıvanskilərin hamısı cəb-
hədə döyüşürdülər. O, təkrarən Qaf-
qaz canişininə müraciət edir. Qraf
Vorontsov-Daşkov məsləhət görür
ki, onu “Dikaya” diviziyanın polk-
larından birinə göndərsinlər. Rəhim
xan qardaşı Hüseyn xanın dostu
Yuzefoviçi şəxsən tanıdığından bir-
başa cəbhəyə teleqram göndərir:
“Xahiş edirəm ki, məni Dağıstan
polkunun tərkibinə daxil edəsiniz.
Bu haqda Qafqaz qərargahına və
mənə xəbər verəsiniz”.
    Qeyd edək ki, İkinci Dağıstan
polkunu onun qardaşı Hüseyn
xan Naxçıvanski yaratmışdı və
Rəhim xan məhz burada döyüş-
mək istəyirdi.
    Rəhim xanı tanıyan Yuzefoviç
komandir Böyük Knyaz Mixail
Aleksandroviçə xəbər verir və dö-
yüşən orduya daxil edilməsi üçün
sənədlər Peterburqa göndərilir. 
    18 fevral 1915-ci ildə çarın əmri
ilə Rəhim xan süvari ordunun əsgəri
kimi qeydə alınır. O, Tiflisdən Ki-
yevə, oradan isə Karpat dağlarında
döyüşən polka gedir.
    Karpat meşələrində yaşına bax-
mayaraq, hünərlə döyüşən Rəhim
xan 1915-ci il avqustun 26-da mü-
səlmanlar üçün təsis edilən üçüncü
dərəcəli “Müqəddəs Stanislav” ordu
evinin bant və qılınclarla birlikdə
kavaleri olur.
    Müharibədən sonra Naxçıvana
qayıdan Rəhim xanın 1918-1920-ci
illərdə Naxçıvanın erməni daşnak-
larından müdafiə edilməsində, Nax-
çıvan Araz-Türk Respublikasının
yaradılmasında əvəzsiz xidmətləri

vardır.
    1920-ci ildə bolşeviklər tərəfin-
dən həbs edilərək Qarabağa apa-
rılmış, orada həbsdə saxlanılmış,
1922-ci ildə isə qardaşı Cəfərqulu
xanla İrana mühacirət etmişdir.
1934-cü ilin məlumatında Tehranda
yaşadığı bildirilir. Onunla da bağlı
axtarışlarımız davam edir. 
    Qafqaz Yerli Süvari Diviziya-
sının digər naxçıvanlı döyüşçülə-
rindən biri, ən məşhuru Cəmşid
xan Cəfərqulu xan oğlu Naxçı-
vanski-Kəngərlidir. Onun hərbi fəa-
liyyəti haqqında əvvəlki yazıları-
mızda ətraflı danışdığımıza görə,
əsasən, onun bu diviziyadakı hərbi
xidmətindən söhbət açacağıq.
    Cəmşid Naxçıvanski müharibə
cəbhəsinə praporşik kimi göndəri-
ləndə 19 yaşı vardı. Arxiv sənədlə-
rində bu tarixin 1 dekabr 1914-cü

il olduğu yazılır. Həmin gün onu
Qafqaz Yerli Süvari Diviziyasında
olan Tatar (azərbaycanlı) polkunun
ehtiyat sotnyasına (yüzlüyünə) qə-
bul edirlər.
    1915-ci ilin may ayında gedən
döyüşlərdə Cəmşid xan özünü əsl
qəhrəman kimi göstərdiyindən ona
xüsusi rəğbət bəsləyirlər. Həmin
ilin 14 iyununda Cəmşid xan Nax-
çıvanskini polkun əsas heyətinə
dəyişirlər. 22 avqust 1915-ci ildə
ona kornet (kiçik zabit) rütbəsi ve-
rilir. Döyüşdə şücaətlərinə görə 14
fevral 1916-cı ildə üzərində “İgidliyə
görə” yazılmış 4-cü dərəcəli “Mü-
qəddəs Anna” və 12 may 1916-cı
ildə 3-cü dərəcəli “Müqəddəs Sta-
nislav” ordenləri ilə (qılınclarla və
bantla birlikdə) təltif edilir. Qeyd
edək ki, 31 may 1916-cı ildə polkun
apardığı döyüşlərdə qəhrəmanlıq
göstərən Cəmşid xan iki dəfə ya-
ralanmasına baxmayaraq, axıradək
döyüşür. Buna görə də 26 yanvar
1917-ci ildə Georgi silahı ilə mü-
kafatlandırılır. Sonrakı döyüşlərdə
2-ci dərəcəli “Müqəddəs Stanislav”
ordeninin qılınclarla və bantla bir-
likdə (mart ayı 1917-ci il), 15 aprel
1917-ci ildə isə 3-cü dərəcəli “Mü-
qəddəs Anna” ordeninin (qılınclarla
və bantla birlikdə) kavaleri olan
Cəmşid xan Naxçıvanski 27 avqust
1917-ci ildə əsgərlər üçün 4-cü də-
rəcəli Georgi Xaçı ilə də təltif
edilir.  
    1917-ci ilin sentyabrında Qaf-
qaza qayıdan Qafqaz Yerli Süvari
Diviziyasının Tatar polku Gəncə
şəhərində yerləşir. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin hakimiyyəti illə-
rində Birinci Süvari Tatar Polkunda
komandir köməkçisi olarkən pod-
polkovnik Cəmşid xan 24 mart
1920-ci ildə İkinci Qarabağ Süvari
Polkunun komandiri olur. Azər-
baycanda sovet hökuməti qurulan-
dan sonra yeni hökuməti qəbul etsə
də, dəfələrlə həbs və təqib olunur.
Böyük sərkərdə axırıncı dəfə 26
avqust 1938-ci ildə Moskvada həbs
edilir və həmin gün də güllələnir. 
    Qafqaz Yerli Süvari Diviziya-
sının digər naxçıvanlı döyüşçülə-
rindən biri Rəhim xanın oğlu İs-
kəndər xandır. O, 8 mart 1889-cu
ildə Naxçıvanda anadan olmuşdur.
Təhsilini Peterburqdakı Əlahəzrətin
I dərəcəli Paj korpusunda almış
və 6 avqust 1910-cu ildə 17-ci Ni-
jeqorod Draqun Polkunun korneti

(kiçik zabiti) kimi hərbi xidmətə
başlamışdır. Dördüncü eskadronun
kiçik zabiti olan İskəndər xan 10
sentyabr 1913-cü ildə poruçik hərbi
rütbəsini almışdır.
    Birinci Dünya müharibəsində
24 may 1916-cı ildə “Dikaya” di-
viziyanın tərkibindəki Çeçen süvari
polkunda vuruşmuşdur. Döyüşlərdə
göstərdiyi şücaətə görə 27 yaşlı
gənc hərbçi müxtəlif mükafatlara
layiq görülmüşdür. 
    1918-1920-ci illərdə Naxçıvanın
erməni işğalçılarından müdafiə olun-
masında qəhrəmanlıqlar göstərən
İskəndər xan 1920-ci ildə zorla
bolşeviklər tərəfindən Naxçıvandan
çıxarılmışdır. O, həmin ildə İrana
mühacirət etmişdir. 1934-cü ilə aid
məlumata görə, o, Tehranın ən
varlı zadəganı olmuşdur. Onunla
da bağlı axtarışlar aparırıq. Aldı-

ğımız məlumata görə, 1920-ci
ildən sonra Əhməd xan adı ilə
fəaliyyət göstərən İskəndər xan
İranın görkəmli hərbçilərindən ol-
muşdur. Axtarışlarımız davam edir. 
    Qafqaz Yerli Süvari Diviziya-
sının ən cəsur döyüşçülərindən biri
də general Feyzulla Mirzə Qacar
(1872-1920) olmuşdur. O, Rəhim
xan Naxçıvanskinin kürəkəni idi.
Qeyd edək o, Qafqaz Yerli Süvari
Diviziyasının ilk Georgi ordeninin
kavaleri olmuşdur. F.M.Qacar Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin ma-
hir sərkərdələrindən idi. 1920-ci
ildə bolşeviklər onu Nargin ada-
sında güllələmişlər.
    1918-1920-ci illərdə Naxçıva-
nın erməni daşnaklarından mü-
dafiə olunmasında misilsiz qəh-
rəmanlıqlar göstərən Şərur tabo-
runun komandiri Kərim xan İrə-
vanski də həmin diviziyanın cəsur
döyüşçülərindən olmuşdur. O həm
də Kabardin polkunun komandiri
qraf İ.İ.Vorontsov-Daşkovun yavəri
vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir.
Kərim xan sonralar, 1919-cu ildə
Kabardaya getmiş və döyüşlərdə
həlak olmuşdur. Qəbri Nalçik
şəhərinin yaxınlığındakı Volnya-
uldadır. 
    Göründüyü kimi, vaxtı ilə çar
Rusiyasının ən məşhur döyüş divi-
ziyasında – Qafqaz Yerli Süvari Di-
viziyasında böyük hünərlər və qəh-
rəmanlıqlar göstərən igid həmyer-
lilərimiz sovet hökuməti qurulan
kimi bir saatın içində “xalq düş-
mənləri” adı ilə damğalanaraq sürgün
edilmiş, güllələnmiş, yaxud məc-
burən mühacirətə göndərilmişlər.
    Əlimizdə olan sənədlərə əsasən,
Xan Naxçıvanskilərin-Kəngərlilərin
5 əsrədək döyüş hünərlərinin üzə-
rindən adı bu gün belə, tarixdə
qalmayanların imzası ilə qara xətt
çəkilmişdir. Bəlkə də, bu, hərb ta-
riximizdə ən böyük faciələrimizdən
biridir. Məqamındaca unudulmaz
ədəbiyyatşünas alim Firidun bəy
Köçərlinin müdrik kəlamını xatır-
layaq: “Birisinin hüsn xidmətlərini,
asari-qələmiyyəsini, can fədalığını
və hünərini gördükdə hər tərəfdən
ona həsəd aparıb, xəcil və sərnigün
etməyə çalışıblar... Acizlər və yas-
sarlar hünərlərə və bacarıqlılara
tor qurmağa və quyu qazmağa
məşğul olub, fəsad törədiblər”
(“Tərəqqi” qəzeti, 5 oktyabr
1909-cu il).

Qafqaz Yerli Süvari Diviziyasının 
naxçıvanlı döyüşçüləri

1918-1920-ci illərdə Naxçıvanın müdafiəsində

Axtarışlar, tapıntılar

Azərbaycanın və Rusiyanın hərb tarixində qəhrəmanlıq səhi-
fələrinin yazılmasına səbəb olmuş Qafqaz Yerli Süvari Divi-

ziyasının yaradılmasından 100 il keçir. Ötən yüzillikdə cəsurlar
ailəsi olan bu Süvari Diviziyaya aid xeyli kitablar yazılmış, sənədli-
xroniki filmlər çəkilmişdir. Ancaq Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin
arxivlərindəki axtarışlar zamanı əldə olunan sənədlər göstərir ki,
heç də kompleks araşdırma aparılmamışdır. Çünki yazılan kitablarda
naxçıvanlıların hərbi hünərləri haqda olduqca az məlumata rast
gəlinir. Əlbəttə, Cəmşid Naxçıvanskini çıxmaq şərtilə.

Nə yaxşı ki, zaman hər işi yoluna qoyur. Nə yaxşı ki, qədim
Naxçıvanın tarixinə işıq tutan şəxsiyyətlər var. Yoxsa bu

adların heç biri ortalığa gələ bilməzdi. Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının yaradılmasının 90 illik yubileyi günlərində ən çox xatırlanmağa
layiq olan hərbçilərin sırasında Qafqaz Yerli Süvari Diviziyasının
məşhur naxçıvanlı döyüşçülərinin də adları olmalıdır. 

Musa QULİYEV
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya 

İnstitutunun böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
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“Naxçıvanpoçt” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin direktoru İlqar Sadiqov
və cəmiyyətin kollektivi iş yoldaşları

Məhərrəm Məmmədova, nənəsi
QIZILLI XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Şahmat Federasiyası 28 mart
2014-cü il tarixdə saat 1000-da Nax-
çıvan Şahmat Mərkəzində şahmat
üzrə test imtahanları keçirəcək. İm-
tahanda ali pedaqoji təhsili olanlar
iştirak edə bilərlər.
    İmtahanlarda iştirak etmək istə-

yənlər aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
    1. Şəxsiyyət vəsiqəsi
    2. Ali təhsil haqqında sənəd və
ya sənədin notariusda təsdiq olunmuş
surəti.
    Tələb olunan sənədləri təqdim et-
məyənlər imtahana buraxılmayacaqlar.

Elan

   Azərbaycan Kubokunun 1/4 fi-
nal mərhələsinə çıxmaqla tarix
yazan “Araz-Naxçıvan” futbol ko-
mandası bu siyahıya daha birini
də əlavə etdi. Belə ki, Lənkəranın
“Xəzər Lənkəran” klubunu qəbul
edən muxtar respublika təmsilçisi
mükəmməl oyunu ilə azarkeşlərini
sevindirdi.
    Hələ kubokun 1/8 final mərhə-
ləsində “Simurq”u məğlub edərkən
çoxları bunun təsadüfi olduğunu de-
yirdi. Lakin muxtar respublika təm-
silçisi bugünkü oyunu ilə bütün de-
yilənlərin üstündən xətt çəkdi. Baş
məşqçi Əsgər Abdullayevin yetir-
mələri Premyer-Liqada öz dəst-xətti
ilə seçilən güclü “Xəzər Lənkəran”
futbol komandası ilə sülhə imza at-
maqla hamının təəccübünə səbəb
oldu. 
    Oyuna marağın hədsiz dərəcədə
çox olacağı öncədən məlum idi.
Matç zamanı isə 8500 azarkeş ko-
mandamıza dəstək olmaqla bu heç-
heçədə müstəsna rol oynadı. Oyuna
gəlincə, ilk dəqiqələrdən hücuma
atılan komandamız İrfan Hüseynov -
un zərbəsi ilə hesabı aça bilərdi.
Lakin rəqib qapıçının inamlı oyunu
buna imkan vermədi. Az sonra isə
referi Elvin Əsgərov qapımıza pen-
alti zərbəsi təyin etdi. Lakin qapı-
çımız Emil Balayevin mükəmməl
reaksiyası Sadio Tounkaranın fərq-
lənməsinə imkan vermədi. Bu epi-
zoddan bir dəqiqə sonra isə Mikayıl
Rəhimov “Araz-Naxçıvan”ın adının
qarşısındakı sıfrı birlə dəyişdirə bi-
lərdi. Müdafiəçimizin zərbəsini qa-
pıçı son anda dəf etdi. İlk hissənin
son dəqiqələrində referi komanda-
mızın xeyrinə olan penalti cərimə-
sini vermədi. Halbuki top açıq şə-
kildə rəqib müdafiəçi Alvaro Sil-
vanın əlinə dəymişdi. 
    İkinci hissə isə bir qədər fərqli
başladı. Qələbəyə daha çox can
atan “Araz-Naxçıvan”ın heyətində
dəyişiklik edildi. Fərid Quliyev
Tərlan Xəlilovla əvəzləndi. Az sonra
yenidən hakim diqqət mərkəzinə
düşdü. Elvin Əsgərov yenə də cə-

rimə meydançasında əllə oyunu
görməzdən gəldi. Ruhdan düşməyən
komandamız rəqib qapısı önündə
lövbər salsa da, top qapıdan keç-
mədi. Bunun əvəzində yaxşı ev
tapşırığı yerinə yetirən lənkəranlılar
hesabı açdılar. Alvaro Silva çox-
gedişli kombinasiyanı qolla tamam-
ladı – 0:1. 
    Bu qoldan sonra komandamız
hücumların kəsərini daha da artırdı.
Bəzən hakimlərin qərəzli qərarları
etiraza səbəb olsa da, yenə də onlar
oyuna davam etdilər. Stadiona top-
laşmış tərəfdarlar matçın son dəqi-
qəsində sevindilər. Belə ki, uzun
ötürmədən sonra topu yaxşı ram
edən Bəxtiyar Soltanov rəqib mü-
dafiəçisini keçmək istəyərkən hakim
ağ nöqtəni göstərdi. Səbəb isə mü-
dafiəçi Alvaro Silvanın əllə oynaması
idi. Bu hərəkətinə görə fit sahibi
lənkəranlı futbolçuya qırmızı vərəqə
göstərdi. Topa yaxınlaşan Tərlan
Xəlilov isə komandanı və tərəfdarları
sevindirməyi bacardı. Onun zərbə-
sindən sonra görüş 1:1 hesabı ilə
başa çatdı. 
    Qeyd edək ki, iki rəqib arasındakı
növbəti oyun martın 19-da Lənkə-
randa keçiriləcək. 

Fikirlər...
    Əsgər ABDULLAYEV (“Araz-
Naxçıvan”ın baş məşqçisi): “Oyu-
nun çətin keçəcəyini öncədən bi-
lirdik və hazırlıqlarımızı oyunun
gedişinə uyğun davam etdirmişdik.
Oyun zamanı bir çox epizodlarımız
oldu, lakin bundan yararlana bil-
mədik. Düzdür, bəzi məqamlarda
hakimlərin də səhvləri oldu, ancaq
komandamız sonadək mübarizə
apardı və istəyinə çatdı. İndi bizi
Lənkəranda çətin sınaq gözləyir.
Elə bu gündən həmin oyun barədə
düşünməyə başlayacağıq”.
    Mustafa DƏNİZLİ (“Xəzər Lən-
kəran”ın baş məşqçisi): “Rəqibin
gücünə bələd idik. Buna görə təd-
birimizi görmüşdük. Lənkəranda
turu keçən tərəfin biz olacağına
inanıram”.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Naxçıvanda bərabərlik 
Qalib Lənkəranda məlum olacaq

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı
Ünvan: AZ-7000,

Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi, 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47 
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18

Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Nömrəyə məsul: Elnur Kəlbizadə

Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Tiraj: 4020. Sifariş № 253
Baş redaktor:

TURAL SƏFƏROV

    Azərbaycan xalq rəqs-
ləri mövzu baxımından
rəngarəngdir; bu rəqslər
əmək, mərasim, məişət,
qəhrəmanlıq, birlik və güc
rəmzi olan yallılar kimi
növlərə bölünür. Davamet-
mə müddətinə, rituallarının
zənginliyi və rəngarəngli-
yinə görə toy mərasimlə-
rində ifa olunan rəqslər
daha geniş yayılıb. 
    Milli rəqslərimiz zəngin
mədəniyyətimizin tərkib
hissəsi olub, milli dəyərlər
xalımızın ən qədim naxış-
larındandır. Bu naxışları
müasir günümüzdə yaşat-
maq baxımından Naxçıvan
Dövlət Filarmoniyasının
mahnı və rəqs ansamblının
fəaliyyəti maraq doğurur.
55 yaşlı ansamblın yaran-
dığı vaxtdan bu günədək
keçdiyi inkişaf yolu və
milli rəqslərimiz barədə
filarmoniyanın direktoru,
Azərbaycan Respublikası-
nın əməkdar artisti Elman
Əliyevlə həmsöhbət olduq. 
    Öyrəndik ki,  “Qazağı”,
“Heyvagülü”, “Lalə”, “Qı-
zılgül”, “İnnabı”, “Şalaxo”
kimi Azərbaycan xalq rəqs-
ləri ansamblın repertuarın-
dan düşmür. 
    Elman müəllim deyir
ki, milli rəqslərimiz quru-
luş, süjet və mövzu baxı-
mından bir-birlərindən
fərqlənən səciyyəvi xüsu-

siyyətlərə malikdir. “Hey-
vagülü”, “Uzundərə”, “Toy
rəqsi”, “Turacı”, “Tərəkə-
mə”, “Cəngi”, “Şalaxo”,
“İnnabı”, “Qazağı”, “Qay-
tağı”, “Qoçəli”, “Lalə”,
“Misri”, “Naznazı”, “Vağ-
zalı”, “Yallı” kimi milli
rəqslərimiz, həqiqətən, in-
sanın zövqünü oxşayan,
onu riqqətə gətirən əvəz -
olunmaz, təkrar olunmaz
musiqi və emosional hə-
rəkətlər məcmusudur. Milli
rəqslərimizin fövqündə in-
sanlara birlik təlqin edən
“Yallı” rəqsləri dayanır.
Bu  rəqslər insan qəlbində
pak duyğular oyadır, onu
vətənpərvərlik hissləri ilə
doldurur. Kollektivimiz
unudulmuş milli rəqsləri-
mizə yazılı mənbələrdən
istifadə etməklə, yaşlı nəs-
lin nümayəndələrinin xa-
tirələrindən bəhrələnməklə
yeni həyat verməyə çalışır.
Bunlardan “Qavalla”, “Üç
gül”, “Tərəkəmə”, “Sarı
gəlin” rəqslərinin adını
çəkmək olar ki, bu milli
rəqslər tam dolğunluğu ilə
bərpa edilərək repertuara
salınıb. Bu isə keçmişimizə
hörmət, gələcəyimizə isə
qiymətli ərməğandır. 
    Hər zaman yaradıcı ax-
tarışlarda olan, repertuar
zənginliyinə ciddi diqqət
yetirən nəğməli kollektiv
muxtar respublikamızda

keçirilən tədbirlərdə, bay-
ram şənliklərində, eləcə də
müxtəlif ölkələrdə maraqlı
konsert proqramları ilə çıxış
edir. Bunlara nümunə kimi
kollektivin Qazaxıstanda,
Tacikistanda, Özbəkistanda
keçirilən müxtəlifsəpgili
tədbirlərdəki, festivallardakı
uğurlu çıxışlarını göstərə
bilərik. 
     “Ansamblın Türkiyə
Respublikasının İqdır şə-
hərində təşkil edilən “Nax-
çıvan günlərində”, eləcə də
Qars, Ərdahan şəhərlərində
keçirilən festivallardakı çı-
xışları tamaşaçılar tərəfin-
dən alqışlarla qarşılanıb”, –
deyən filarmoniyanın di-
rektoru bildirir ki, 2004-cü
ilin iyul ayında Bayburtdakı
“Uluslararası mədəniyyət
və sənət bayramı”nda Uk-
rayna, Bolqarıstan, Tatarıs-
tan və Gürcüstan ansam-
blları arasında seçilən mah-
nı və rəqs ansamblımızın
“Dədə Qorqud” mükafa-
tına layiq görülməsi uğur-
larımızdan xəbər verir. Mil-
li rəqslərimizin ansamblın
ifasında ərsəyə gəlməsində
baletmeyster, Azərbaycan
Respublikasının əməkdar
mədəniyyət işçisi Tamerlan
Bağır ovun əməyi danıl-
mazdır. 
    2009-cu ilin noyabr
ayında Türkmənistanın
paytaxtı Aşqabad şəhərində
keçirilən Azərbaycan mə-
dəniyyəti günlərində ölkə-
mizi muxtar respublika-
mızın bir sıra mədəniyyət
və incəsənət xadimləri də
təmsil edirdilər. Tədbirdə
mahnı və rəqs ansamblının
üzvləri xalq mahnıları, xalq
rəqslərimizlə tamaşaçılar
qarşısında çıxış etmişlər.
Ötən il də kollektiv üçün
uğurlu illərdən olmuşdur.

Belə ki, Naxçıvan Dövlət
Filarmoniyasının mahnı və
rəqs ansamblı may ayında
qardaş Türkiyə Respubli-
kasının Qars, iyun ayında

Gümüşhanə şəhərlərində
keçirilən  beynəlxalq mə-
dəniyyət və sənət festival-
larında, sentyabr ayında
isə X Beynəlxalq Anadolu
Günləri Mədəniyyət və Sə-
nət Festivalında ölkəmizi
layiqincə təmsil etmişdir. 
    Qazanılan uğurlar döv-
lətimiz tərəfindən qiymət-
ləndirilmiş, kollektivin
30-dan çox üzvü  fəxri ad
və digər dövlət mükafat-
larına layiq görülmüşdür.
    Böyük bir sənət yolu
keçən, milli musiqi və in-
cəsənətimizin təbliği sa-
həsində xidmətlər göstərən,
Naxçıvan mədəniyyətinin
inkişafında xüsusi yeri və
layiqli xidməti olan kol-
lektivin bugünkü fəaliy-
yətinə nəzər yetirdikdə is-
tər-istəməz iftixar hissi ke-
çirir, öyünürsən. 
    Sonda çıxışları arasında
hansı konsert proqramının
daha uğurlu və yaddaqalan
olduğunu soruşduqda fi-
larmoniyanın direktoru El-
man Əliyev sualımızı belə
cavablandırdı:
    – Yaddaqalan çıxışları-
mıza nümunə kimi doğma
diyarımızın 85 illik yubi-
leyi ilə əlaqədar keçirilən
tədbirdə kollektivin uğurlu
çıxışını göstərmək olar.
Bundan başqa, Türkdilli
Ölkələrin Dövlət Başçıla-
rının IX Zirvə Toplantısı
ilə əlaqədar keçirilən kon-
sert proqramında ansam-
blın ifa etdiyi özbək bəs-
təkarı Sabir Kargərin “Ana
yurd” mahnısı da nümu-
nəvi çıxışlar sırasındadır. 
    Hər il rəqs kollektivinin
uğurları daha da artır. İna-
nırıq ki, “Muxtariyyət
ili”ndə belə uğurlar daha
çox olacaq.

- Türkan HÜSEYNLİ

Milli rəqslərimizi yaşatmaq milli ruhu yaşatmaqdır
Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının mahnı və rəqs ansamblı bu 

missiyanın öhdəsindən gəlməyə çalışır

  Azərbaycanda xalq rəqslərinin çox qədim tarixi var. Qobustan qayaüstü
rəsmlərində əksini tapmış rəqs səhnələri bunu sübut edir. Erkən orta
əsrlərdən başlayaraq, əsasən, mərasim rəqslərindən müxtəlif növ xalq
rəqsləri formalaşmağa başlamışdır. 

    Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət və
Turizm Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
yaradılmasının 90 illik yubileyinə
həsr olunmuş mahnı müsabiqəsi
keçirilir. 
    Bu münasibətlə təşkil edilən təd-
biri Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət və
Turizm Şöbəsinin müdiri İmamqulu
Əhmədov açaraq iştirakçılara uğurlar
arzulayıb.
    Tədbirdə Naxçıvan Şəhər İcra
Hakimiyyətinin şöbə müdiri İsmayıl
Gülməmmədov və müsabiqənin
münsiflər heyətinin sədri, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının əməkdar
artisti Hünər Əliyev çıxış ediblər.
    Sonra müsabiqə iştirakçılarının
doğma yurdumuza həsr olunmuş
mahnılardan ibarət ifaları dinlənilib. 
    Xatırladaq ki, mükafatlandırma
və müsabiqənin yekun konserti 14
mart 2014-cü il tarixdə  olacaq. Mü-
sabiqənin şərtlərinə görə, iştirakçılar
yalnız Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasına həsr olunmuş mahnılar ifa
edə bilərlər. 

Xəbərlər şöbəsi

Mahnı müsabiqəsi
keçirilir

    Hər il martın 24-də dünya icti-
maiyyəti Beynəlxalq Vərəmlə Mü-
barizə Gününü qeyd edir. Ümum-
dünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST)
təşəbbüsü ilə 1993-cü ildən başla-
yaraq keçirilən Beynəlxalq Vərəmlə

Mübarizə Gününün məqsədi qlobal
vərəm epidemiyası haqqında mə-
lumatlılığı artırmaq və bu xəstəliyin
aradan qaldırılması istiqamətində
səyləri gücləndirməkdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin iş planına uy-
ğun olaraq, mart ayında Beynəlxalq
Vərəmlə Mübarizə Gününə həsr
edilmiş tədbirlərə start verilib. Bu
məqsədlə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ağciyər Xəstəlikləri Dis-
panseri Culfa Rayon Mərkəzi Xəs-
təxanasında seminar keçirib.
    Tədbirdə dispanserin həkimləri
Taliyyə Xəlilova “Uşaq və yeniyet-
mələrdə erkən vərəm intoksikasi-
yası”, Səbuhi Məmmədov “Vərəmin
rezistent (davamlı) formaları və
onun aşkarlanması”, Elnurə Rzayeva
“Vərəmin müalicə və profilaktikası”

mövzularında çıxışlar ediblər.
    Seminarda bildirilib ki, belə bir
günün qeyd edilməsi üçün martın
24-ü təsadüfən seçilməyib. 1882-ci
ildə məhz həmin gün alman mik-
robioloqu Robert Kox vərəmi tö-

rədən mikrobları kəşf etdiyini elan
edib. Hazırda həmin mikrob “Kox
çöpü”adlandırılır.
    Statistikaya görə, vərəm hər il
1,6 milyon insanın həyatına son
qoyur. Təəssüf ki, vərəm gecikmiş
mərhələdə qarşısı alına bilməyən
xəstəlikdir. Lakin onunla mübarizəni
bir an belə dayandırmadan müəyyən
sabitliyə nail olmaq mümkündür.
Bunun üçün əhalinin vərəm xəstəliyi
ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsini
artırmaq, insanlar arasında maarif-
ləndirmə işi aparmaq vacibdir.
    Sonra dinləyiciləri maraqlandıran
suallar cavablandırılıb və onlara
vərəmin profilaktikası  barədə buk-
letlər paylanılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti 

Beynəlxalq Vərəmlə Mübarizə Gününə
həsr edilmiş seminar


